بسمه تعالی
دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا
سال تحصیلی 98-99
ضمن عرض تبريک ،خير مقدم و آرزوي داشتن دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد سال
تحصيلي  98-99دانشگاه الزهرا ،به اطالع ميرساند ثبت نام در دو مرحلهی غیر حضوری ( الكترونیكي) و
حضوری ( تحويل مدارك ) انجام خواهد شد و دانشجويان عزيز ضروري است کليه اطالعيه ها و راهنماهاي موجود
را با دقت کامل مطالعه ،مدارک الزم را تهيه و مراحل پذيرش و ثبت نام را طي کنند .
 -1زمان ثبت نام الكترونیكي ( غیرحضوری)
 -2مدارك مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه و ثبت نام الكترونیكي (غیرحضوری)
 -3ثبت نام خوابگاه دانشجويي برای دانشجويان جديدالورود
-4پايش سالمت جسم و سالمت روان برای دانشجويان جديدالورود
 -5تكمیل فرم پیشینه فعالیت های ورزشي برای دانشجويان جديدالورود
 -6مبلغ و نحوه پرداخت شهريه دانشجويان شبانه (نوبت دوم)
-7زمان ثبت نام حضوری (تحويل مدارك)
-8مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده فیزيكي
 -9تذکرات مهم
 -10شروع کالسها
 -11شماره تلفن های ضروری

 -1زمان ثبت نام الکترونیکی (غیرحضوری)

برای استفاده از سامانه گلستان از مرورگر "اینترنت اکسپلورر  8به باال "استفاده کنید.
لطفا قبل از اقدام به ثبت نام الكترونیكي (غیرحضوری) کلیه اطالعیههای موجود در سايت
دانشگاه و راهنمای ثبت نام را با دقت کامل مطالعه نمايید.
( برای دسترسی به راهنمای ثبت نام اینجا را کلیک کنید)
( برای مشاهده فرایند پذیرش و ثبت نام اینجا را کلیک کنید)

پذيرفته شدگان محترم الزم است جهت پذيرش و ثبت نام الکترونيکي از تاريخ  98/6/25لغايت  98/6/27به
آدرس

1 /

مراجعه و کليه مراحل ثبت نام و ارسال مدارک درخواستي را با دقت

کامل انجام دهند  .شناسه کاربري و رمز عبور به شرح زير است:
شناسه کاربري " :شماره داوطلبي  +ترم ورود " U +
رمز عبور" :کد ملي"
مثال :برای شماره داوطلبي  234567در نیم سال اول  98کد  U98123456وارد مي شود.
برای شماره داوطلبي  234567در نیم سال دوم  98کد  U982234567وارد مي شود.
 -2مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری در سامانه
پذيرفته شدگان محترم الزم است کلیه مدارك و کاربرگها را با فرمت  jpgو يا  pdfاسكن نموده
و در سامانه گلستان بارگذاری کنند.
-

اسکن کارت ملي

-

اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات ارسال صفحه آخر نيز ضروري ميباشد)

-

فايل عکس 3*4

-

اسکن دانشنامه و ريز نمرات و يا گواهي موقت دوره کارداني (دارای معدل) براي دارندگان مدرک کارشناسي
ناپيوسته

-

اسکن دانشنامه و ريز نمرات و يا گواهي موقت دوره کارشناسي پيوسته (دارای معدل)
تبصره  :1معرفي شدگاني که به هر دليل قادر به ارائه اصل مدرک /مدارک تحصيلي فوق نيستند ،الزم است
تصوير اصل گواهي فارغالتحصيلي تاييد شده توسط محل اخذ مدرک را به جاي اصل مدرک در سامانه بارگذاري
کنند  (.براي دسترسي به کاربرگ اينجا را کليک کنيد)

-

داوطلباني که در زمان آزمون ،دانشجوي سال آخر مقطع کارشناسي بودهاند ،الزم است کاربرگ معدل تکميل
و تاييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل را بارگذاري کنند( .فرم مندرج در صفحه  43دفترچه شماره  1يا

صفحه  323دفترچه شماره  2کارشناسي ارشد سال  98سازمان سنجش ) براي دسترسي به کاربرگ اينجا
را کليک کنيد .
-

اسکن مدارک ايثارگري ( براي پذيرفته شدگاني که سهميه ورود ايشان ايثارگران درج شده است)

تذکر بسیار مهم :
دريافت و چاپ گواهي ثبت نام و پذيرش الكترونیكي (غیرحضوری) از سامانه الزامي است .در
صورت عدم ثبت نام الكترونیكي (غیرحضوری) ،ثبت نام حضوری و انتخاب واحد
امكانپذير نخواهد بود.
جهت جلوگیری از مشكالت آموزشي و فرايند ثبت نام ،ثبت نام الكترونیكي قبل از ثبت نام
حضوری الزامي است.
 -3ثبت نام خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان جدیدالورود
به اطالع کليه دانشجويان واجد شرايط جهت اخذ خوابگاه دانشجويي مي رساند جهت تسهيل ورود به خوابگاه و تسريع
دراسکان مطالب ذيل را به دقت مطالعه نموده و طبق آن در در روز ثبت نام حضوري اقدام نماييد.
نكات مهم مربوط به خوابگاه دانشجويي:
 خوابگاه به دانشجويان شبانه تعلق نميگيرد.
 خوابگاه به دانشجويان روزانه ساکن استان تهران والبرز تعلق نميگيرد.
 تاريخ و نحوه ثبت نام دانشجويان نيمه متمرکز در خوابگاه متعاقبا اعالم مي شود.
 شهريه خوابگاه براي دانشجويان روزانه ساکن خوابگاه فرزانگان بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجويان تعيين
ميگردد.
 دانشجويان جديدالورود تحصيالت تکميلي (دکتري و کارشناسي ارشد) قبل از مراجعه حضوري براي ثبت نام
بايد نسبت به تسويه حساب يا تقسيط تسهيالت صندوق رفاه در مقطع قبل اقدام نمايند.
 شماره های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر  021 -85692446 :و 021 -85692476

جهت مطالعه آيين نامه خوابگاه و نحوه ثبت نام در خوابگاه به لينک زير مراجعه نماييد:
http://www.alzahra.ac.ir//dorsapax/Data/Sub_19/File/اطالعیه20%نهایی20%1ثبت20%نام20%مهر98
.pdf

 -4پایش سالمت جسم و سالمت روان برای دانشجویان جدیدالورود
کلیه دانشجویان ورودی جدید در تمام مقاطع (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری) در دوره های تحصیلی (روزانه،
نوبت دوم) الزم است برای تکمیل مراحل ثبت نام با مراجعه به لینک های زیر شخصاً کارنامه سالمت روان و
کارنامه سالمت جسم را تکمیل نمایند و پرینت های خروجی کارنامه های سالمت تکمیل شده را بر اساس
فرایندهای زیر به مراکز مربوطه تحویل دهند:
*شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 021-85692970 :
فرآيند پايش سالمت جسم:

http://student.alzahra.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_19/File/payeshjesm.pdf

فرایند پایش سالمت روان:
http://student.alzahra.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_19/File/payesh%20ravan%2098.pdf

 -5تکمیل فرم پیشینه فعالیت های ورزشی برای دانشجویان جدیدالورود
در راستاي توسعه سالم تي و ورزش دانشگاه الزم است کليه دانشجويان ورودي جديد در تمام مقاطع(کارشناسي ،
کارشناسي ارشد ،دکتري) و دوره هاي تحصيلي (روزانه ،نوبت دوم) با مراجعه به لينک زير ،فرم پيشينه فعاليت
هاي ورزشي را تکميل و کد پيگيري در روز ثبت نام حضوري به کارشناس مربوطه تحويل دهند.
*شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر021-85692685 :
http://www.alzahra.ac.ir/index.aspx?code=2147&lang=1&sub=19&Page_=AdvEForm&tempnam
e=studentcopy&PageId=7453&Pcod=1

 -6مبلغ و نحوه پرداخت شهریه دانشجویان شبانه ( نوبت دوم)
پذيرفته شدگان شبانه (نوبت دوم) همزمان با ثبت نام در سامانه گلستان بايد وجه شهريه ثابت تحصيلي خود را به
صورت الکترونيکي از طريق سامانه گلستان واريز کنند ،در غير اين صورت ،ثبتنام و انتخاب واحد آنان انجام نخواهد
گرفت .الزم به ذکر است چنانچه دانشجويي پس از انجام ثبت نام الكترونیكي درخواست انصراف داشته
باشد شهريه ثابت به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
جدول مبلغ شهريه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد شبانه (نوبت دوم) به شرح زير ميباشد.
( کلیه ارقام به ريال ميباشد)

شهريه متغییر هرواحد
رشته

شهريه ثابت

علوم انساني

10،231،687

پروژه

نظری

عملي

نظری

عملي

1،989،495

2،984،242

5،684،271

7،105،337

سايرگروههاي
11،368،541

2،273،709

3،410،562

5،684،271

7،105،337

آموزشي

 -7زمان ثبت نام حضوری (تحویل مدارک)
پذيرفته شدگان بايد از تاريخ  98/6/30لغايت  98/6/31جهت تشکيل پرونده و دريافت تاييديه انتخاب واحد
مطابق جدول زير به دانشکدههاي مربوطه مراجعه کنند.

98/6/ 30

98/6/31

الف -ش

ص –ی

 -8مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده فیزیکی
-

اصل و يک سري کپي تمام صفحات شناسنامه شناسنامه و کارت ملي (پشت و رو)

-

 6قطعه عکس  3*4تهيه شده در سال جاري

-

اصل گواهي پذيرش و ثبت نام غير حضوري اخذ شده از سامانه گلستان در مرحله ثبت نام الکترونيکي (غير
حضوري)

-

اصل دانشنامه و ريز نمرات و يا گواهي موقت دوره کارداني (داراي معدل) براي دارندگان مدرک کارشناسي
ناپيوسته

-

اصل دانشنامه و ريز نمرات و يا گواهي موقت دوره کارشناسي پيوسته (داراي معدل)

-

اصل کاربرگ تعهد فراغت از تحصيل مخصوص دانشجويان سال آخر( براي دريافت کاربرگ اينجا را کليک
کنيد)

-

اصل کاربرگ آموزش رايگان ويژه دانشجويان روزانه ( براي دريافت کاربرگ اينجا را کليک کنيد)

-

اصل کاربرگ تعهدات دانشجويان ( براي دريافت کاربرگ اينجا را کليک کنيد)

-

اصل گواهي معدل زمان ثبت نام در آزمون (مخصوص دانشجويان سال آخر) ( براي دريافت کاربرگ اينجا را
کليک کنيد)

-

اصل کاربرگ تاييد رتبه اول ( براي دريافت کاربرگ اينجا را کليک کنيد)

-

اصل مدارک ايثارگري بر حسب سهميه قبولي ( خاص دانشجويان شاهد و ايثارگر  ،ارائه آن به اداره امور
دانشجويان شاهد و ايثارگر الزامي است)

دانشجویان عزیز جهت جلوگیری از اتالف وقت ،باید کلیه کاربرگهای فوق را پس از تکمیل  ،چاپ
نموده و در روز ثبتنام همراه با سایر مدارک (به ویژه فرم گواهی معدل و گواهی اتمام
فارغالتحصیلی حداکثر تا تاریخ  )1398/6/31به مسؤل آموزش دانشکده تحویل دهند.

 -9تذکرات مهم :

 از آنجايي که مدارکي که در هنگام پذيرش به مسئول آموزش دانشكده تحويل مي شود تا پايانتحصیالت عودت داده نمي شود ،توصیه ميشود دانشجويان گرامي کپي و کپي برابر با اصل از
مدارك تحصیلي تحويلي را تهیه و نزد خود نگه دارند.
 دانشجوياني که به هر دلیل از تحصیل در اين دانشگاه منصرف شوند الزم است حداکثر تا  3هفتهپس از ثبتنام  ،درخواست کتبي خود را به مسئول آ موزش دانشكده مربوطه ارائه کنند  .در غیر
اين صورت برای دانشجويان روزانه سنوات تحصیل منظور شده و برای انصراف الزم است هزينه
آ موزش رايگان خود را پرداخت کنند .دانشجويان شبانه نیز عالوه بر شهريه ثابت ملزم به پرداخت
شهريه متغیر خواهند بود.
 تشكیل پرونده فقط در تاريخهای اعالم شده و با حضور خود فرد و با ارايه اصل شناسنامه يا کارتملي و پس از شناسايي و تأيید واحد مربوطه انجام ميشود .بديهي است ثبت نام پس از طي دو
مرحله الكترونیكي ( غیر حضوری) و تحويل مدارك (حضوری) قطعیت مييابد و در صورتي که هر
يک از مراحل طي نشود انصراف تلقي خواهد شد.
 کلیه دانشجويان شاهد و ايثارگر الزم است جهت تكمیل پرونده خود به " امور دانشجويان شاهدو ايثارگر " واقع در ساختمان شهید قزويني – طبقه سوم مراجعه فرمايند.

 -10شروع کالسها
تاريخ شروع کالسها برای کلیه ورودی های نیم سال اول  1مهر ميباشد.
زمان ثبت نام الكترونیكي و حضوری پذيرفته شدگان نیم سال دوم نیز مطابق ورودی های نیم سال اول (
ثبت نام الكترونیكي  25لغايت  27شهريور  ،ثبت نام حضوری  30لغايت  31شهريور) ميباشد .ولي انتخاب
واحد و شروع کالسهای ايشان مطابق تقويم آموزشي در نیم سال دوم دانشگاه خواهد بود.
عدم مراجعه در موعد تعیین شده  ،به منزلهی انصراف از تحصیل تلقي خواهد شد.

 -11شماره تلفنهای ضروری
پذيرفته شدگان محترم پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام در صورت وجود ابهام ميتوانند برای
دريافت پاسخ سواالت خود با شماره های زير تماس حاصل نمايد .
شماره تماس

رديف

دانشكده /حوزههای ستادی

1

ادبیات

2

الهیات

3

علوم اجتماعي و اقتصاد

4

علوم تربیتي و روانشناسي

5

علوم زيستي

85692867

6

علوم رياضي

85692876

7

فیزيک – شیمي

8

فني – مهندسي

9

هنر

10

امور خوابگاهها

11

امور دانشجويان

12

ستاد شاهد

زبان و ادبیات عرب85692905 -
زبان و ادبیات فارسي85692346-
زبان و ادبیات ا نگلیسي85692335 -
زبانشناسي85692354-
85692125
مديريت کسب و کار85692915 -
حسابداری و اقتصاد85692436-
علوم اجتماعي و مطالعات زنان85692874-
مديريت85692415 -
مشاوره 85692312 -
مجموعه علوم تربیتي85692298-
روانشناسي تربیتي85692384-
مجموعه روانشناسي85692282-
علم اطالعات و دانش شناسي85692309-

فیزيک85692870 -
شیمي85692648-
85692142
85692147
85692519
85692508
85692504
85692443
مستقیم 88049806 :
85692499
مستقیم88041573:
85692254-85692553
85692739

13

پاسخگويي به سواالت ثبت نام

85692740

الكترونیكي

85692962
85692235

